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Titel: 
Ombordmätning av bränsleförbrukning och avgasemissioner för en katalysatorbil vid körförlopp i 
verklig trafik 
 

Referat 
 
Bränsleförbrukning, utsläpp av kväveoxider (NOx) och kolväten (HC) från en bensindriven person-
bil med katalysator mättes on-the-road för tre trafikmiljöer. Mätsystemet, som utvecklats vid VTI, 
omfattar bl.a. analysinstrument för gasformiga föroreningar, bränsleflödesmätare, temperaturmät-
ning (olja, kylvatten, bränsle etc., totalt åtta mätpunkter) samt registrering av tid och sträcka. 
Inverkan på emissioner och bränsleförbrukning av vägtyp och kall start kartlades. Distanserna för 
de tre körförloppen representerande Centrumområde, Ytterområde och Motorväg var respektive 
16,7 km, 20,1 km och 31,5 km. Sträckningarna valdes för att spegla nämnda trafikmönster. 
Bränsle- och emissionsdata uppmätta under varm körning, med osäkerhetsmått på 95 %-nivån i 
parentes, visas nedan. 
 

  Centrumområde Ytterområde Motorväg 
 

Bränsle (dm3/km) 0,106 (0,005) 0,081 (0,001) 0,093 (0,001) 
NOx (g/km) 0,468 (0,049)   0,528 (0,001) 0,604 (0,161) 
HC (g/km) 0,104 (0,018) 0,056 (0,023) 0,047 (0,001) 

  
Kväveoxidbildning gynnas av den goda (fullständiga) förbränning som följer av hög och jämn 
motorbelastning. Detta bekräftas av att NOx-utsläppen i förhållande till avverkad sträcka (g/km 
NOx) ökar i ordningsföljd: Centrumområde, Ytterområde, Motorväg. Kolväten och kolmonoxid 
däremot, oxideras (till koldioxid och vatten) vid fullständig förbränning vilket illustreras av 
parallellt avtagande HC-utsläpp. Uppmätt bränsleförbrukning minskar i ordning: Centrumområde, 
Motorväg, Ytterområde, vilket bekräftar gängse data, dvs. att den specifika bränsleförbrukningen 
stiger med ökande hastighet i det övre hastighetsområdet.  

Den aktuella studien behandlar även komplettering av det ombordinstrumenterade avgas-
/bränslemätsystemet med en bredbandig λ-sond, samt två IR-instrument för mätning av CO2 och 
höga CO-värden respektive av låga CO-värden.  

 

ISSN Språk: Antal sidor: 
0347-6049 Svenska 26 

 



 

 

 Publisher: Publication: 
VTI meddelande 900 

Published: 
2003 

Project code: 
50274 

 SE-581 95 Linköping Sweden Project: 
On board measurement of fuel consumption 
and exhaust emissions. Methods and 
reliability 

Author: Sponsor: 
Magnus Lenner VINNOVA 

 

Title: 
On board measurement of fuel consumption and exhaust emissions for a three-way catalyst car in real-
world traffic 
 

Abstract  
 
Fuel consumption, emissions of nitrogen oxides (NOx) and hydrocarbons (HC) for a gasoline 
passenger car with catalyst were measured on-the-road for three driving patterns. The on board 
measurement system developed at VTI includes analyzers for gaseous pollutants, fuel flow 
metering, temperature registration (oil, cooling water, fuel etc., total eight cases) as well as logging 
of time and distance. Effects on emissions and fuel consumption of road type and of cold start were 
studied. Distances of the three traffic types representing City centre, Intermediate area and 
Motorway were respectively 16.7 km, 20.1 km and 31.5 km. They were chosen to reflect the traffic 
patterns mentioned. Fuel and emission data registered during warm driving are given below, with 
uncertainty measures on the 95 % level in parentheses.  

 
 Centre Intermediate Motorway 

 
Fuel (dm3/km)  0.106 (0.005)  0.081 (0.001)  0.093 (0.001) 
NOx (g/km) 0.468 (0.049)   0.528 (0.001) 0.604 (0.161) 
HC (g/km) 0.104 (0.018) 0.056 (0.023) 0.047 (0.001) 

  
Nitrogen oxides formation is favoured by the good (complete) combustion resulting from high and 
constant engine load. This is borne out by NOx emissions vs. mileage rising in order: City centre, 
Intermediate, Motorway. Hydrocarbons and carbon monoxide, on the contrary, are oxidized (to 
form carbon dioxide and water) by complete combustion, as illustrated by HC declining in the 
same sequence. Fuel consumption decreasing according to City centre, Intermediate, Motorway 
corroborates prevalent data to the effect that specific fuel consumption is seen to increase with 
speed in the high speed range. 

The report also describes extending of the fuel/pollutant measurement instrumentation with a 
broadband λ-sensor and IR analyzers for monitoring of CO2 and high range CO and of low range 
CO.  
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Förord 
Föreliggande rapport har utarbetats inom ramen för projektet Ombordmätning av 
bränsleförbrukning och avgasemissioner. Metoder och tillförlitlighet (VTI 
projektnummer 50274). 

Det finns uttalad efterfrågan på information om parametrar som beskriver väg-
trafikens miljöeffekter på ett realistiskt sätt. Officiella avgasmätningar sker nästan 
undantagslöst i avgaslaboratorium varvid körförlopp, vägmiljö etc. simuleras 
enligt fastlagda procedurer. Det kan ifrågasättas om dessa testförfaranden repre-
senterar verkliga trafikförhållanden, t.ex. ifråga om körsätt och underlag. Syftet 
med utveckling av en metodik för ombordmätningar av avgasutsläpp och bränsle-
förbrukning, vid körning i verklig trafik, är inte att kontrollera uppfyllandet av 
lagkrav utan att tillgängliggöra emissionsdata vilka kan utgöra underlag för miljö-
arbete, t.ex. vid validering av avgasmodeller. 

Rapporten utgör slutredovisning av projektets tre delar: 
 
Installation av IR-mätare för analys av koldioxid och kolmonoxid 
 
Ombordmätning av energi- och avgasparametrar för olika trafiktyper 
 
Bearbetning och utvärdering av mätdata 
 

Författare och projektledare är Magnus Lenner. Mikael Bladlund och Ylva 
Matstoms, VTI, har utfört det experimentella arbetet. Uppdragsgivare och 
finansiär för projektet är dåvarande KFB, numera VINNOVA.  

Granskningsseminarium har hållits vid VTI den 12/2 2003. Till Anders 
Laveskog, som därvid i egenskap av lektör granskat manuskriptet, riktas ett varmt 
tack. Gunilla Sjöberg har svarat för slutredigering av manuskriptet. 
 
Linköping mars 2003 
 
 
Magnus Lenner 
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Ombordmätning av bränsleförbrukning och avgasemissioner 
för en katalysatorbil vid körförlopp i verklig trafik 
 
av Magnus Lenner 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
 
Emissioner och bränsleåtgång för personbil i verklig trafik 
VTI:s avgasmätbil kördes i Centrumområde, Ytterområde och på Motorväg. 
Körförloppens sträckningar, som var 16,7 km, 20,1 km och 31,5 km 
respektive, lades utefter gator och vägar i och omkring Linköping. Via det om-
bordburna mätsystemet loggades med sekundupplösning avgashalter av bland 
annat kväveoxider (NOx), kolväten (HC) samt bränsleförbrukning, tid och 
distans. 
 
Registrering av tid och hjulpulser gjordes via en hjulsensor. Hastighet och distans 
kan monitoreras noggrant och med hög tidsupplösning genom VTI-utvecklad meto-
dik. En Pierburg PLU 116H bränsleflödesmätare användes för övervakning av 
bränsleåtgång. Mätbilen har bränsleavstängning vid motorbromsning. Avgashalter 
analyserades med ett ECO Physics CLD 700 NO/NOx kemiluminescensinstrument 
(kväveoxider) respektive en JUM 109A flamjonisationsdetektor (kolväten). 

De senast införskaffade analysatorerna (se avsnitt 2.2), en bredbandig λ-sond 
och CO/CO2-mätare med IR-absorption som detektionsmetod, liksom ett M&C 
Products gaskonditioneringssystem PSS-5/3, installerades efter slutförandet av mät-
programmet, varför dessa instrument ännu ej var i drift under den experimentella 
delen av projektet. 

Mätprogrammet omfattade fyra körningar för vart och ett av de förbestämda kör-
mönstren, varvid ett likformigt förfaringssätt i alla mätprocessens moment efter-
strävades. Föraren följde trafikrytmen, iakttog hastighetsbegränsningar och övriga 
trafikregler, utan aggressivt körsätt eller motsatsen. Mätningarna påbörjades med 
kall bil (garage ca 15°C) för att möjliggöra utvärdering av effekter i samband med 
kall start. Genomsnittliga körtider och hastigheter, med små spridningstal, för de 
olika rundorna var: Centrumområde 32 min. 30 sek. (30,8 km/h), Ytterområde 
23 min. 20 sek. (51,7 km/h) och Motorväg 25 min. 30 sek. (74,1 km/h). Kall-
startfasens längd bedömdes visuellt ur mätdata för varje mätning och omfattade 
3–5 minuter. Medelvärden, bränsleförbrukning och emissioner för fyra körningar 
med varm motor, beräknade för de olika körmönstren, med osäkerhetsmått på 95 % 
nivån i parentes, ges nedan. 
 
 Centrumområde Ytterområde Motorväg 
Bränsle (dm3/km) 0,106 (0,005) 0,081 (0,001) 0,093 (0,001) 
NOx (g/km) 0,468 (0,049)   0,528 (0,001) 0,604 (0,161) 
HC (g/km) 0,104 (0,018) 0,056 (0,023) 0,047 (0,001) 
 
Mätbilen (en Volvo 940 -92) är typgodkänd för avgaskrav i enlighet med den 
svenska A12-Regulationen innebärande 0,62 g/km för kväveoxider, 2,1 g/km för 
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kolmonoxid och 0,25 g/km för kolväten under stadskörcykeln UDC som ingår i 
FTP (Federal Test Procedure). Det kan noteras att NOx ökar, samtidigt som HC 
sjunker, för körsätt som innebär hög och jämn hastighet/belastning, medan specifik 
bränsleförbrukning sjunker från Centrumområde till Ytterområde, för att sedan öka 
vid körning på Motorväg. 
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On board measurement of fuel consumption and exhaust  
emissions for a catalyst car during real-world driving 
 
by Magnus Lenner 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
 
Real-world passenger car emissions and fuel consumption 
Measurements were performed in a City centre, in an Intermediate area and 
on a Motorway using the VTI experimental car. The routes, which were 
16.7 km, 20.1 km and 31.5 km respectively, were chosen along streets and 
roads in Linköping and its surroundings. Exhaust concentrations of nitrogen 
oxides (NOx) and hydrocarbons (HC) as well as fuel consumption, time and 
distance were logged at 1 Hz resolution using on board instrumentation. 
 
A wheel sensor effectuated registration of time and wheel pulses. Speed and 
distance can be measured accurately and at high time resolution using techniques 
developed at VTI. To monitor fuel flow a Pierburg PLU 116H fuel meter was 
employed. The measurement car had fuel cutoff during engine braking. Exhaust gas 
concentrations were analysed using an ECO Physics CLD 700 NO/NOx 
chemiluminescence instrument (nitrogen oxides), and a JUM 109A flame ionization 
detector (hydrocarbons). 

The most recently aquired analysis equipment units (cf. section 2.2), a 
broadband λ-probe, IR monitors for CO and CO2 and also an M&C Products gas 
conditioning system PS-5/3, were installed after completion of the measurements, 
and were thus not employed for the experimental part of the present project. 

The measurement programme included four runs for each of the preset driving 
patterns. Uniform procedures were aimed at in all stages of the experimental 
process. The driver followed the traffic rhythm, observed speed limits and other 
regulations, driving neither aggressively nor the opposite. The measurements were 
started with cold engine (garage ca 15°C) in order to enable evaluation of effects in 
connection with cold start. Average times and speeds for the respective runs were, 
with small data spread: City centre 32 min. 30 sec. (30.8 km/h), Intermediate area 
23 min. 20 sec. (51.7 km/h) and Motorway 25 min. 30 sec. (74.1 km/h). The 
duration of the cold start phase, which varied in the interval 3–5 min., was 
evaluated visually from each set of data. Average fuel consumption and pollutant 
emissions comprising four warm engine runs, calculated for each of the three 
driving patterns, are shown below with uncertainty measures on the 95 % level in 
parentheses. 
 
 City centre Intermediate Motorway 
Fuel (dm3/km) 0.106 (0.005) 0.081 (0.001) 0.093 (0.001) 
NOx (g/km) 0.468 (0.049)   0.528 (0.001) 0.604 (0.161) 
HC (g/km) 0.104 (0.018) 0.056 (0.023) 0.047 (0.001) 
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The test vehicle (a Volvo 940 -92) is certified according to the Swedish A12-
Regulation specifying 0.62 g/km of NOx and 0.25 g/km of HC allowed during the 
urban driving cycle UDC of FTP (Federal Test Procedure). NOx can be observed to 
rise and HC to decrease for driving patterns with high and even speed/load, while 
the specific fuel consumption first falls going from City centre to Intermediate area 
and then reaches maximum for Motorway driving.  
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1 Inledning 
Vägtrafiken är en betydelsefull källa till emissioner av skadliga luftburna ämnen. 
Vår kunskap om utsläppen av dessa substanser grundar sig ofta på emissionsmät-
ningar avseende vägfordon (lätta eller tunga) i avgaslaboratorium, där fordonet körs 
på rullar enligt ett förbestämt och reproducerbart mönster, körcykel (figur 1–2), 
alternativt när det gäller tunga fordon, för en matris av steady-state tillstånd 
(motorarbetspunkter kännetecknade av varvtal och vridmoment). Vid sådana 
mätningar tillåts spannet mellan lägst 20°C och högst 30°C för omgivningen. 
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Figur 1  Tätortskörcykeln UDC. Ingår i USAs typgodkännandeprocedur FTP 
(Federal Test Procedure). 
 

Figur 2  EEC-körcykeln. Tätortsdelen (UDC) sek. 1–800. Landsvägsdelen (EUDC) 
sek. 801–1180. 
 
Tidiga mätningar i samband med certifiering (typgodkännande) av personbilar om-
fattade dels bränsleförbrukning, vilken härleddes ur avgaskomponenternas stökio-
metri, kolbalansmetoden, dels mätningar avseende de i lag reglerade förorenings-
komponenterna kolmonoxid (CO), kolväten (HC) och kväveoxider (NOx). Senare 
tillkom reglering av partikelemissioner samt av CO vid låg temperatur (-7°C).  
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Framtida avgasmätningar kan tänkas komma att utökas med t.ex.: 
 

• Ämnen från EPAs lista över air toxics [Air Toxics Report, 1993] 
 
• Klimatgaserna koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N2O) 
 
• Separat bestämning av kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) 

 
En betydelsefull frågeställning är i vilken mån nuvarande testprocedurer (FTP och 
speciellt den nya EU-provcykeln 98/16/EC) är representativa för verklig trafik. Den 
nämnda tätortskörcykeln beskriver trafikmiljö och körsätt i en amerikansk storstad 
från 1970-talet. I USA har därför ett nytt testförfarande [SFTP-US06, 1997] med 
beteckningen US06, tagits fram. Den nya körcykeln illustrerar effekter av aggressiv 
körning, med kraftiga accelerationer och hög hastighet. 

I chassidynamometern simuleras vägmiljön, för att efterlikna verkligheten, 
inklusive t.ex. olika typer av färdmotstånd. Osäkerheten beträffande i vilken grad 
dessa standardiserade avgasprov [A12-Regulation, 1987:3] återger verkligheten, 
ger central betydelse åt mätningar på väg. Det finns en stark efterfrågan av mätdata 
som beskriver vägtrafikens avgasutsläpp och bränsleförbrukning, under verkliga 
förhållanden [Kelly och Groblicki, 1993]. 

Den föreliggande rapporten behandlar: 
 
1. Komplettering av mätutrustningen med λ-sond samt IR-mätare för CO och 

CO2 
2. Ombordmätningar av energiförbrukning och emissioner under körning i 

Centrumområde, Ytterområde och på Motorväg 
3. Bearbetning och utvärdering av data enligt 2. 

 
1.1 Mätningar i verklig trafik 
Arbetet innebär utveckling av metodik för avgasmätningar vid körning i verklig 
trafik. Mätsystem som kan ge information om vägtrafikens emissioner och bränsle-
förbrukning on-the-road, till skillnad från mätningar i chassidynamometer där 
fordonet körs enligt mer eller mindre verklighetsbaserade körmönster, har före-
kommit vid avgasforskning sedan 1980-talet. Real-world data registreras vid kör-
ning på väg med ombordburen apparatur eller genom fjärranalys av förbipasserande 
fordons avgasplymer med stationär mätutrustning. 
 
• Ombordmätning. Med mätapparatur av i stort sett samma typ som i ett av-

gaslaboratorium, installerad i experimentfordonet, mäts halter av bl.a. de 
reglerade ämnena HC, CO och NOx samt CO2 och bränsleförbrukning. Specifika 
utsläpp (g/km) beräknas ur massbalansen över motorn av ingående ämnen och 
luft/bränsle förhållande. Loggning av data för utvalda körförlopp i verklig trafik 
sker vid lämplig tidsupplösning, t.ex. 1 Hz. Körförloppet kan återskapas i chassi-
dynamometer för validering. Mätningar av denna typ gjordes först i Tyskland 
vid Volkswagen AG [Staab m.fl., 1988; Schürmann och Staab, 1990] och 
därefter vid det belgiska forskningscentret VITO [Lenaers, 1994; De Vlieger, 
1997] samt av VTI genom föreliggande och andra [Lenner, 1995; Lenner, 1998] 
arbeten. 
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• FEAT. Denna mätteknik [Sjödin och Lenner, 1995; Sjödin m.fl., 1997] för 
punktmätning i bilavgaser utvecklades i USA. Från ett analysinstrument placerat 
vid vägkanten skickas infrarödljus (IR), via en reflektor på motsatt sida om 
vägen, fram och åter genom förbipasserande fordons avgasplymer. Under en 
mätdag insamlas data för ett stort antal (några tusen) fordon. Ur absorption vid 
specifika våglängder kan avgashalter av CO och HC bestämmas. Videoregistre-
ring av de passerande fordonens nummerskyltar möjliggör sammanställning av 
utsläppsstatistik för olika årsmodeller, bilmärken etc., liksom identifiering av 
enskilda högemitterande fordon. Numera kan även fordonens NOx-utsläpp 
bestämmas.  

 
• Mini-CVS. Engelska Warren Spring Laboratory har tagit fram en proportionell 

provtagare i kombination med ett miniatyriserat spädsystem för fordonsburen 
avgasprovtagning [Potter och Savage, 1982]. En liten del (1 %) av avgaserna 
insamlas under körning, i avgassäck (Tedlar bag) för efterföljande analys av 
specifika kolväten med kromatografiska metoder. Resultaten avser hela kör-
ningen, utan tidsupplösning. 

 
• Loggade körmönster. Svenska MotorTestCenter har publicerat flera studier, 

bland annat MTC 9102 (Mätning i avgaslab efter loggning av körmönster på 
väg), MTC 6013 (Ecodriving, dess inverkan på emissioner) samt MTC 6823 
(The Fuel Consumption and Emissions of Four Modern Otto Engine Equipped 
Vehicles Measured under Freeflow and Congested Urban Highway Conditions 
Compared to the ECE 98/69 standard Test). 
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2 Experimentellt 
2.1 Metoder 
VTI har utvecklat en ombordinstrumenterad experimentbil för avgasmätning i verk-
lig trafik. Med mätsystemet studeras vägtrafikens avgasutsläpp och bränsleförbruk-
ning under realistiska trafikförhållanden. Resultaten kan utgöra underlag för 
kalibrering av avgasmodeller och i närliggande sammanhang med miljöanknytning. 
Apparaturen (figur 3 ger en schematisk beskrivning) har enheter för registrering av 
bl.a. distans, tid, bränsleförbrukning, luft/bränsleförhållande (A/F), kväveoxider 
och kolväten samt temperatur i kylvatten, olja, katalysator etc.  
 

 
 
Figur 3  Schematisk beskrivning av det ombordburna mätsystemet omfattande 
provtagning, analys och datainsamling/-behandling. 
 
Avgasproverna tas in genom tre sonder, infästade (ca 20 cm in) i bakre delen av och 
vinkelrätt mot bilens avgassystem och leds för att undvika kondens av vattenånga, 
via uppvärmda slangar till avgasanalysatorerna. Eftersom utrustningen är mycket 
energikrävande, ingår ett bensindrivet elverk med effekten 3,6 kW. En detaljerad 
beskrivning av mätsystemet har givits i tidigare arbeten [Lenner, 1995; Lenner, 
1998]. Utrustning för mätning av kolmonoxid, koldioxid och λ-värde har till-
kommit under det senaste året. 

Avgashalter (v/v) av NOx och HC mäts med chemiluminescens (CLA), respek-
tive flamjonisation (FID). NOx-instrumentet (ECO Physics CLD 700) är av två-
kanaltyp med en detektor. FID-instrumentet är en JUM 109A med två kanaler och 
dubbla detektorer, vilket möjliggör realtidsanalys av metan, totalkolväten (THC) 
och NMHC, den senare subtraktivt. Luft/bränsleförhållandet (A/F) övervakas med 
λ-sond monterad 15 cm före bilens egen syresensor, vilken sitter i framkant av 
katalysatorn. Bränsleförbrukning registreras med en Pierburg bränsleflödesmätare. 
Information om stökiometri, bränsleförbrukning och avgasernas innehåll av 
föroreningar utnyttjas för härledning av utsläppsmängder ur avgaskoncentration av 
aktuella ämnen. Gängse storhet vid avgasanalys är massemissionen, dvs. utsläpps-
mängd som funktion av körsträcka, uttryckt i gram per kilometer (g/km). Utsläpps-
talet beräknas genom integrering av utsläppen, antingen över hela körförloppet eller 
med tidsupplöst registrering, t.ex. sekund för sekund. Sekundupplösningen 
erfordras vid t.ex. modellering av mereffekter, vid stopp, sväng etc. i tätortstrafik. 
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2.2 Ny apparatur 
För att ge säkrare analys av det stökiometriska förhållandet samt få ett mätsystem 
som bättre motsvarar en stationär utrustning har mätbilen utrustats med en bred-
bandig λ-sond och CO/CO2-mätare. λ-sonden är en ETAS Engineering Tools 
Lambda Meter LA3. Begreppet bredbandig innebär att λ-sonden mäter korrekt över 
ett betydligt bredare spektrum, än vad som är fallet med bilens interna sond. Det 
dynamiska mätområdet för LA3 är 0,7< λ <32,8. Utöver λ levererar instrumentet 
syrehalt samt luft/bränsle massförhållande (A/F). LA3 är i förhållande till avgas-
mätarna mycket snabb. Mätning av CO och CO2, som sker via Maihak S720 
mätare, baseras på absorption i det infraröda (IR) våglängdsområdet. Eftersom av-
gaskoncentrationerna av CO varierar kraftigt ingår två instrument som registrerar 
CO2 och höga CO-koncentrationer, respektive låga CO-värden. IR-instrument har 
benägenhet att vara vibrationskänsliga och stor vikt har lagts vid att vibrations-
dämpa hela instrumentracket. Då IR-mätarna till skillnad från mätapparaturens 
övriga avgasanalysatorer, inte mäter på varma gaser måste gasen kylas och torkas 
innan den leds till instrumentet. Detta utförs med ett M&C Products gaskondi-
tioneringssystem PSS-5/3. Enheten har valts med avsikt att uppnå så högt gasflöde 
som möjligt, för att undvika att konditioneringen orsakar onödig fördröjning och 
medelvärdesbildning av mätsignalen. 
 
2.3 Datalogger 
Det PC-baserade mätsystemet registrerar och lagrar tidsupplösta mätvärden. För 
den aktuella studien loggades följande parametrar vid 1 Hz. 
 
Tabell 1  Loggade parametrar. 
Parameter  Dimension 
Tid s 
Ackumulerad sträcka m 
Hastighet km/h 
Ackumulerad bränsleförbr. ml 
Motorvarvtal rpm 
NO ppm 
NOx ppm 
NO2 ppm 
THC ppm 
CH4 ppm 
NMHC ppm

 

COlow ppm 
COhigh ppm 
CO2 ppm 
O2  ppm 
λ  A/F 
Bränsletemperatur °C 
Oljetemp. °C 
Vattentemp °C 
Omgivningstemp. °C 
Avgastemp. °C 
Temp. katalysator fram °C 
Temp. katalysator bak °C 
Temp. motorrum °C 
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3 Körcykler 
Tre vägtyper, representerande Centrumområde, Ytterområde respektive Motorväg, 
valdes för att spegla några vanliga trafikmönster. Följande beskrivning av kör-
cyklernas viktigaste detaljer illustreras även med kartor (figur 4–9) över de utvalda 
körförloppens geografiska utsträckning i Linköping och dess omgivningar.  
 
3.1 Centrumområde 
Tätortskörcykeln (figur 4–5) omfattar en 16,7 km lång körning i centrala 
Linköping. Större delen av sträckan är hastighetsbegränsad till 50 km/h. De in-
ledande fem kilometerna utgörs dock av en trafikled med hastighetsbegränsning 
70 km/h. 
 

Figur 4  Karta över körförloppet Centrumområde i Linköping. 
 

Körförlopp Centrumområde

0

20

40

60

80

100

120

0 300 600 900 1200 1500 1800
Tid (s)

Ha
st

. (
km

/h
)

 
Figur 5  En hastighetsprofil för Centrumområde i Linköping. 
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3.2 Ytterområde 
Slingan som representerar ytterområde är 20,1 km, och sträcker sig från VTI, på 
vägar med 70 km/h tillåten hastighet, i en slinga runt köpcentret vid Ekholmen. 
Efter ett 5,3 km avsnitt som är hastighetsbegränsat till 50 km/h anknyter körningen 
till vägen som för åter till utgångspunkten. Totalt finns utefter slingan 8 cirkula-
tionsplatser med (ca 200 m vardera) 50 km/h begränsning. 
 

 
Figur 6  Ytterområde. 
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Figur 7  En hastighetsprofil för Ytterområde, Linköping. 
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3.3 Motorväg 
Motorvägskörcykeln utgår från VTI på 30/50/70 km/h vägar via riksväg 36 
(90 km/h) och in på motorvägen (110 km/h) mot Stockholm. Vid Linköpings östra 
motorvägsavfart vänder slingan och går tillbaka samma väg. 
 

 
Figur 8  Motorväg. 
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Figur 9  En hastighetsprofil för Motorväg, Linköping. 
 
Nedan sammanfattas hastigheter etc., medel av fyra värden, för vart och ett av de 
aktuella körförloppen. 
 
Tabell 2  Sammanfattning av hastighet etc. 
 Tätort Ytterområde Motorväg 
Sträcka (km) 16,7 20,1 31,5 

Tid (min.) 32,5 23,3 25,5 

Hastighet (km/h) 30,8 51,7 74,1 
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4 Fordon och mätningar 
Vid experimenten kördes en Volvo 940 Sedan, årsmodell -92. Motorn (2,3 l) har 
maxeffekten 96 kW vid 5600 rpm och maxmomentet 185 Nm vid 2950 rpm. Växel-
lådan är manuell. Mätarställning ca 130 000 km, tjänstevikt 1 408 kg och frontarea 
2,15 m2. Mätinstrument, dator m.m. har installerats i fordonets baksäte och bagage-
utrymme. Ett exempel på den översiktliga sammanfattningen av försöksbetingelser 
samt tid, distans och bränsleförbrukning m.m. som det anpassade utvärderings-
programmet lämnar, visas i tabell 3. Datainsamlingen startades vid samtliga mät-
tillfällen samtidigt som start av motorn/avfärd, vilket innebär att kallstartseffekter 
både beträffande bränsleförbrukning och emissioner kan utläsas ur mätdata. Fyra 
datainsamlingar kördes för var och en av de tre trafiktyperna. 
 
Tabell 3  Översiktlig sammanfattning försöksbetingelser m.m. 

Filnamn: C:\EGET\KFB50129\Stadskörcykel1.xls 
Datum: 02-21-2000 
Bil: Volvo NFN 615 
Förare: Mikael Bladlund 
Omrfakt: 0.038940 m 
Riktning:  
Samplingsintervall: 1.00 sek 
Mätningen startade: 15:53:21 
Mätningen slutade: 16:24:24 
Mättid: 1861.7 sek 
Mätsträcka: 16715.9 m 
Medelhastighet: 32.3 km/t 
Minhastighet: 0.00 km/t 
Maxhastighet: 75.0 km/t 
Bensinförbrukning: 1.129 l/mil 
Total Bensinförbrukning: 1.887 l 
Anteckningar: Stadsturen 1. Kall start från garage (temp. 15°C). Klart 
och soligt. 
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5 Resultat 
De angivna parametrarna (tabell 1) loggades vid upplösning 1 Hz. Data avseende 
utsläpp av kväveoxider och kolväten samt bränsleförbrukning utvärderades enligt 
förfaranden som rapporterats i tidigare arbeten [Lenner, 2000]. Resultat för de tre 
utvalda körförloppen, fyra körningar för varje, ges i tabellerna 4–6. Vid beräk-
ningarna differentierades med avseende på kallstartsfas och körning med varm 
motor. Liksom vid tidigare mätningar varade den kalla delen under ca 4 inledande 
minuter. Övergången mellan kall och varm fas bestämdes visuellt ur mätdata och 
karakteriserades av ett nästan momentant fall (från ca 2000 ppm till 50 ppm) i 
avgasernas halt av HC. Beräkning av bränsleförbrukning och emissioner gjordes 
som medelvärden integrerade över körd sträcka. Såväl för HC och NOx som 
bränsleförbrukning, konstaterades förhöjda nivåer under kallstartsfasen. I tabell 4 
nedan ges separata resultat för fyra mätrundor i tätort, uppdelat på varm och kall fas 
samt startemissioner för bränsleförbrukning, NOx och HC, beräknade ur emissions- 
och bränslefaktorerna vid kall respektive varm körning och kallstartsfasens 
sträcklängd 

Det bör i detta sammanhang påpekas att åtskilliga faktorer kan tänkas inverka på 
de resulterande startemissionerna, inte minst olikheter mellan körförloppets utse-
ende och karaktär under kallt respektive varmt avsnitt. 
 
Tabell 4  Resultat, Centrumområde. 
 
Centrum. 

  
VARM MOTOR 

 
KALL MOTOR 

     
Körning nr 1 2 3 4 1 2 3 4 

     
Sträcka (m) 14455 14512 15383 15651 2261 2207 1338 1119 
Tid (s) 1575 1792 1640 1800 254 229 232 186 
Hastighet (km/h) 32,0 29,1 33,8 31,3 33,0 34,7 20,8 21,7 
Bränsle (ml) 1581 1613 1598 1563 293,3 263,4 246,2 210,3 
Bränsle (dm3/km) 0,109 0,111 0,104 0,100 0,130 0,117 0,184 0,188 
NOx (g/km) 0,519 0,483 0,470 0,401 0,609 1,022 0,824 0,888 
THC (g/km) 0,112 0,104 0,079 0,120 1,463 2,025 2,776 3,116 

     
  Fuel   NOx  HC  
  (dm3)   (g)  (g)  
     

 Kallstarts- 1  0,046 0,207 3,055  
 tillägg 2  0,013 1,190 4,240  

 3  0,111  0,474 3,609  
 4  0,098 0,545 3,352  

      
 
Figur 10 och figur 11 nedan visar volymhalter (ppm) HC registrerade med 
frekvensen 1 Hz, för hela körcykeln respektive för endast kallstartsfasen. Motsvar-
ande diagram för Ytterområde (figur 12–13) och Motorväg (figur 14–15) visas i 
anslutning till mätdatatabellerna 5 respektive 6. 
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Figur 10  Volymhalter av totalkolväten under kallstartsfas på väg till Centrum-
område. 
 

Figur 11  Volymhalter av totalkolväten i Centrumområde. 
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Tabell 5  Resultat, Ytterområde. 
YTTER  VARM MOTOR KALL MOTOR 

     
Körning nr 1 4 7 8 1 4 7 8 

     
Sträcka (m) 19075 18841 18383 18689 1242 1476 1924 1643 
Tid (s) 1258 1246 1190 1243 228 240 265 238 
Hastighet (km/h) 54,6 54,4 55,6 54,1 19,1 22,1 26,1 24,9 
Bränsle (ml) 1600 1582 1528 1432 262,1 292,9 289,4 257,9 
Bränsle (dm3/km) 0,084 0,084 0,078 0,077 0,211 0,220 0,150 0,157 
NOx (g/km) 0,528 0,527 0,486 0,569 0,884 0,924 0,859 0,757 
THC (g/km) 0,072 0,040 0,030 0,082 4,667 2,243 3,063 4,274 

     
  Fuel   NOx  HC  
  (dm3)   (g)  (g)  
     

Kallstarts- 1  0,158 0,442 5,709  
 tillägg 2  0,169 0,586 3,252  

 3  0,139 0,718 5,835  
 4  0,131 0,309 6,887  
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Figur 12  Volymhalter av totalkolväten, Ytterområde. 
 



 

VTI meddelande 900  21

Figur 13  Volymhalter av totalkolväten under kallstartsfasen, på väg till Ytter-
område, Linköping. 
 
Tabell 6 Resultat, Motorväg. 
 

 
MVÄG 

  
 
VARM MOTOR 

 
 
KALL MOTOR 

     
Körning nr 1 4 7 8 1 4 7 8 

     
Sträcka (m) 29450 29563 29410 29734 2037 1931 2096 1783 
Tid (s) 1286 1284 1242 1280 246 268 240     238 
Hastighet (km/h) 82,4 82,9 85,3 83,6 29,8 26,9 31,4 27,0 
Bränsle (ml) 2696 2741 2463 2483 315,0 324,8 287,5 288,9 
Bränsle (dm3/km) 0,092 0,093 0,097 0,090 0,155 0,178 0,149 0,169 
NOx (g/km) 0,490 0,718 0,699 0,509 0,893 1,335 1,021 0,973 
THC (g/km) 0,048 0,046 0,040 0,054 2,763 3,018 3,695 4,085 

     
  Fuel   NOx  HC  
  (dm3)   (g)  (g)  
     

Kallstarts- 1  0,129 0,821 5,530  
tillägg 2  0,164 1,191 5,739  

 3  0,109 0,675 7,661  
 4  0,140 0,827 7,187  
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Figur 14  Volymhalter av totalkolväten på väg till  Motorväg, Linköping. 
 

Figur 15  Volymhalter av totalkolväten under kallstartsfasen, Motorväg. 
 
Tabell 7 visar bränsleförbrukning och avgasemissioner, uppdelat på kall och varm 
fas för de tre körcyklerna och beräknade kallstartstillägg. Resultaten är medel-
värden för fyra körningar. Högsta tillåtna utsläppstal enligt svenskt typgodkännande 
[A12-Regulation, 1987:3] och kallstartstillägg enligt en tidigare studie [Lenner, 
1994] visas också. Det bör observeras att vänstra halvan av tabellen visar sträck-
specifika data medan den högra sidan utgöres av startspecifika värden 
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Tabell 7  Resultat, medelvärden av fyra körningar för varje körmönster, osäker-
hetsmått i parentes.  
CENTRUMOMRÅDE Effekter Kallstartstillägg   
 (dm3 resp. g per kallstart) 
 
 Varm Kall  Denna Ref.1  A12 Regl. 
   studie (g/km) 
Bränsle (dm3/km) 0,106 (0,005) 0,155 (0,037) 0,067 (0,046) 0,081 
NOx (g/km) 0,468 (0,049) 0,836 (0,172) 0,604 (0,417) 1,260 0,62 
HC (g/km) 0,104 (0,018) 2,345 (0,744) 3,564 (0,504) 2,490 0,25 
 
YTTEROMRÅDE Effekter Kallstartstillägg 
 (dm3 resp. g per kallstart) 
 
 Varm Kall Denna  
   studie 
Bränsle (dm3/km) 0,081 (0,004) 0,185 (0,036)  0,149 (0,017)  
NOx (g/km) 0,468 (0,049) 0,836 (0,172)  0,514 (0,177)  
HC (g/km) 0,056 (0,025) 3,562 (1,113)  5,421 (1,539)  

 
MOTORVÄG Effekter Kallstartstillägg 
 (dm3 resp. g per kallstart) 
 
 Varm Kall Denna 
   studie 
Bränsle (dm3/km) 0,093 (0,003) 0,165 (0,013)   0,138 (0,023) 
NOx (g/km) 0,642 (0,121) 1,110 (0,194)  0,898 (0,220) 
HC (g/km) 0,047 (0,006) 3,599 (0,608)  6,862 (1,055) 
___________________________________________________________________ 

                                                 
1 Se Lenner, 1994 
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6 Diskussion och slutsatser 
Ett mätsystem har utvecklats vid VTI för registrering av bilars bränsleförbrukning 
och avgasemissioner m.fl. parametrar, via analysutrustning som medföljer fordonet. 
Den aktuella studien omfattade mätningar på en personbil vid körning i de tre 
trafikmiljöerna Centrumområde, Ytterområde och Motorväg. De respektive trafik-
typerna avverkades fyra gånger med minsta möjliga variation beträffande för-
farande och yttre omständigheter vid experimenten. Tid, distans, bränsleflöde samt 
avgashalter av kolväten och kväveoxider, registrerades med sekundupplösning. 

Det kan diskuteras huruvida samplingfrekvensen 1 Hz räcker för att fånga upp 
variationerna hos registrerade parametrar, vid varierad körning. Klargörande av 
denna frågeställning är av fundamental betydelse för kommande studier. Kör-
sträckan delades vid utvärderingen upp, i en inledande kallstartsfas av 3–4 minuters 
varaktighet och återstående sträcka med varm motor under ca 29 minuter. Kvanti-
fiering av mereffekterna under den inledande fasen påvisade att överensstämmelsen 
med tidigare rapporterade resultat [Laurikko, 1992] var god. Upprepade körningar i 
vart och ett av de tre utvalda trafikmiljöerna uppvisade utmärkt reproducerbarhet i 
fråga om de flesta parametrar som övervakades t.ex. tid, distans och kallstarts-
förlopp. Uppdelningen i en kall och en varm fas speglar körförloppen och deras 
effekter väl. Det finns anledning att stämma av de erhållna resultaten mot resultat 
från körning på rullar i avgaslaboratorium, vilka vanligen utgör underlag för effekt-
beräkningar och avgasmodeller. Jämförelse mellan de båda experimentella miljö-
erna kan ske genom att medelvärden från flera körningar av de tre nämnda trafik-
typerna registreras avseende tid/hastighet. Körförloppen kan sedan i detalj repro-
duceras i chassidynamometer. I båda fallen mäts också bränsleförbrukning och av-
gasemissioner. Förfarandet kan utvidgas för att testa andra körförlopp, körstilar etc. 
i verklig trafikmiljö. Möjlighet att bedöma hur representativa mätningar i avgas-
laboratorium är, för ”real-world” förhållanden, erbjuds därmed. Den aktuella 
utvärderingsmetodiken beskriver körförlopp, emissioner etc. integrerade, dels över 
en inledande kallstartad del av körcykeln, dels över en följande varmkörd längre 
sträcka. Utvärderingsmetoderna bör fortsättningsvis inriktas på att möjliggöra även 
samtidig beskrivning sekund för sekund, av de parametrar som mäts. Sådan (modal) 
beskrivning ger information om emissionen under kortare tidsintervall, något som 
erfordras för beräkning av merutsläpp vid t.ex. sväng och stopp. 
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7 Förslag till fortsatt arbete 
Luftföroreningar från fordon orsakar samhälleliga problem relaterade till globalt 
klimat, människors hälsa och nedsmutsning. För att bedöma och kontrollera 
oönskade bidrag till omgivningsluften, är kontinuerlig aktuell information om 
utsläppsmängder och halter av föroreningar oundgänglig.  

Renare fordon innebär att intresset riktas mot snabba förlopp, medan mät-
noggrannheten begränsas speciellt i utspädda avgaser, för koncentrationer i när-
heten av apparaturens detektionsgräns. Jämförelsevis låga halter av såväl reglerade, 
som inte minst oreglerade ämnen vilka kommer att kräva övervakning, aktualiserar 
provtagning direkt i outspädda avgaser.  

Resultaten från VTIs emissionsmätningar skall kunna användas såväl vid be-
dömning av uppfyllelse för officiella miljömål, som av myndigheter, kommuner 
och företag verksamma med miljöberäkningar. Mätsystemet ger även tillfälle till 
registrering av representativa körcykler reproducerbara i avgaslaboratorium samt 
mätning av föroreningshalter i omgivningsluften. 

Experimentella tekniker vid avgasanalys utvecklas fortlöpande mot större grad 
av detaljering och sofistikering till följd dels av krav på hög känslighet hos 
instrument för detektering av avgaskomponenter som är starkt toxiska men 
förekommer i låga halter, dels ur strävan att utföra noggranna och verklighetsnära 
mätningar vid autentiska förhållanden. Både beträffande de gängse (reglerade) 
substanserna och de avgasämnen som framdeles kommer att bli aktuella för över-
vakning (t.ex. partiklar, kvävedioxid och cancerframkallande ämnen) utgör modala 
metoder för parallell och tidsupplöst utvärdering av mätdata en förutsättning för 
mer detaljerade, noggrannare och därmed bättre, beräkningsmodeller. Avancerade 
metoder för mätning och utvärdering av trafikens påverkan av omgivningsluften, 
genom utsläpp av skadliga ämnen, efterfrågas i allt större utsträckning och för att 
bidra till en hållbar utveckling, avser VTI inom avgasmätområdet att arbeta med 
fördjupade och förbättrade mätmetoder för övervakning av vägtrafikens utsläpp. 
Bedömning av koncentrationer och kvantiteter av gasformiga föroreningar i olika 
omgivningar kommer att möjliggöras med helt nya dimensioner i fråga om nog-
grannhet och detalj. Utvecklad metodik kommer att ha en nyckelroll vid bedömning 
av miljöeffekter. Kvaliteten ur miljöperspektiv vid samhällsplanering, i synnerhet 
för tätbefolkade områden och deras trafiksystem, kommer att gynnas avsevärt av 
information om: 
 
∙ Massemissioner i verklig trafik 

∙ Inverkan av olika körmönster 

∙ Föroreningshalter i omgivningsluft 

∙ Oreglerade ämnen 

De uppräknade momenten har gränsytor mot toxikologi (cancerogena ämnen, 
hälsopåverkan), bevarande av naturresurser (fossila bränslen) och klimateffekter 
(CO2). 
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